
 

 

MOÇÃO Nº 005/09 

Ao nascer recebemos a graça de Deus de compartilhar de uma vida onde 

fazemos parte uma das dos outros e sempre marcando o tempo. 

 Durante a vida sempre pedimos a proteção de Deus para que possamos viver em 

harmonia, sem sofrimento e partilhar com todos o dom da vida. 

 Quando vamos ao encontro de Deus, sabemos que quem aqui fica, irá orar para 

que o nosso lugar ao lado do Supremo seja bom, com certeza estando ao lado Dele 

todos os lugares são bons. 

 Para quem nesta vida sempre esteve junto ao nosso Deus, procurando sempre 

obedecer aos seus mandamentos, será a vontade nossa e com certeza a do Supremo que 

compartilhe de sua mesa. 

 Torna-se uma lacuna em nossa vida principalmente na da família e sabemos que 

não há conforto que irá preenchê-la, mas um gesto basta para amenizar a dor. 

 O senhor Joaquim Antonio dos Reis, foi um brilhante vereador na gestão 1983-

1988, sempre preocupado com o desenvolvimento de nosso município, tendo ocupado a 

Presidência desta Casa de 01 de fevereiro de 1983 à 31 de janeiro de 1985. Construiu 

um grande círculo de amizade na família roseirense, sempre respeitando o próximo. 

 Apresentamos Moção de Pesar pelo falecimento do senhor Joaquim Antonio dos 

Reis,  

ocorrido no dia 15 de fevereiro de 2009. 

 Que desta se dê conhecimento a família. 

Plenário vereador João Caltabiano, 16 de fevereiro de 2009.  
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